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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengaruh Financial Distress, 

Profitabilitas dan Ukuran Dewan Direksi terhadap penerimaan Opini Audit 

Going Concern dengan Kualitas Audit sebagai variabel Intervening pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garment yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih derajat 

Magister Akuntansi (S2) Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi pada 

Universitas Esa Unggul. Selama melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini, 

penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah banyak memberikan 

dorongan dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Sudarwan, Ak., M.Acc., CIA., CCSA., CRMA., selaku Ketua 

Program Studi dan Dosen Pembimbing Program Magister Akuntansi 

Universitas Esa Unggul Jakarta yang berkenan meluangkan waktunya untuk 

memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian laporan akhir 

tesis ini. 
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2. Bapak Dr. M.F. Arrozi Adhikara, M.Si., Ak., CA., selaku Dekan sekaligus 

Dosen Penguji  Tesis Pasca Sarjana Program Studi Magister Akuntansi 

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

3. Bapak Dr. (Kand.) Adrie Putra SE., M.M., selaku Dosen Penguji  Tesis Pasca 

Sarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

4. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar Pasca Sarjana Program 

Magister Akuntansi Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan bekal 

ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Program 

Magister Akuntansi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

5. Kedua orang tua tercinta (Alm. Bapak Mulyono dan Ibu Sukarmaning) 

terimakasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang, kesabaran, perhatian, 

dukungan dan motivasi baik moril maupun materil yang tak pernah putus dari 

dulu hingga sekarang. Semoga penulis selalu dapat memberikan yang terbaik 

dan menjadi anak sholeh dan berbakti pada keduanya. Insya Allah suatu saat 

nanti penulis akan membuat Bapak dan Ibu bangga dengan bekal ilmu yang 

didapatkan selama ini. 

6. Istri tercinta Umi Conny dan MyBaby Azka yang selalu mengiringi dengan 

doa dan memberikan motivasi serta semangat untuk lulus disetiap saat. 

7. Kakak-kakak ku yang tercinta Mbak Kesi dan Mbak Tutik terimakasih untuk 

nasehat dan dukungan kepada penulis. Yakin penulis akan jadi adik terbaik 

buatmu dan pasti jadi orang yang berguna seperti harapanmu. 

8. Sahabat-sahabat terbaikku di kelas Pasca Budi Sentolo, Rio Bogowonto, Mak 

Rini, Rita, Tante Eis, Mbak Hend,  Deny Junaedi, Mas Zius, Pak Ide, Dendi, 
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Rahma, Bu Yud dan semua angkatan tahun 2015 yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. Terimakasih untuk suka duka, cinta, tawa tangis, bahagia, 

bantuan dan kerjasama yang telah diberikan. Sukses selalu untuk kalian 

semua. 

9. Manajer Akunting PT. Mensana Aneka Satwa, yakni Bapak kita tercinta yaitu 

Alm. Bapak Petrus dan teman-teman di kantor Oma Wati, Pak Abdul, Tina 

Simbolon, Pak Wawan, Mardian, Pane, Nenek Wanda dan masih banyak lagi, 

terimakasih atas waktu dan kerjasamanya dalam bekerja serta berbagi ilmu 

akuntansi, dukungan serta doanya. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam peroses penulisan tesis ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.  

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tesis 

dan masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan 

dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk 

perbaikan tesis ini. 

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan 

manfaat kepada semua pihak 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 26 Januari 2018 

Dily Antok 


